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Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
 

Als rector van de Vrije Universiteit Brussel ondersteun ik elk initiatief dat bijdraagt 
tot het verbinden van de academische wereld met de bedrijfswereld. Om het belang 
van deze wisselwerking te onderstrepen, organiseert de initiatiefgroep Solvay, 
INISOL, naar traditie jaarlijks een handelsmissie die de studenten de kans geeft om 
op het terrein de markt onder de loep te nemen en internationalisering te 
stimuleren. 
 

Voor het eerst zal er niet naar twee maar naar drie landen een delegatie afreizen. 
Volgend kalenderjaar trekt de handelsmissie van onze laatstejaarsstudenten 
handelsingenieur van de Solvay Business School naar Rusland (Moskou), 
Griekenland (Athene) en Hongarije (Boedapest).  
Ze kiezen daarmee voor drie landen die sterk inspelen op innovatie en die met hun 
centrale ligging een interessante markt vormen voor Vlaamse bedrijven in allerlei 
sectoren. De missies naar deze drie bestemmingen zullen in maart en april 2022 
plaatsvinden. 
 

De ter plaatse vergaarde kennis en de gelegde contacten verrijken onze studenten 
voor het leven, en geven de bedrijven in Vlaanderen de kans om concrete 
doelstellingen te realiseren. Hun initiatieven verdienen hopelijk dan ook Uw 
aandacht en aanmoediging. Ik ben ervan overtuigd dat onze studenten u hierin 
voldoende wegwijs zullen maken. 
 

Onze studenten ondernemen hun handelsmissie op een bijzonder moment. De 
wereld heeft het voorbije anderhalf jaar hard gewerkt om de Covid-19 pandemie 
onder controle te krijgen. Dankzij de inzet van velen is er vandaag perspectief op 
beterschap. Waakzaamheid en voorzichtigheid blijven echter noodzakelijk. Ook 
onze studenten zullen zowel bij de voorbereiding als tijdens de handelsmissie zelf 
voldoende aandacht besteden aan deze bijzondere omstandigheden.   
 

Ik heb als rector het volste vertrouwen in het professionele kunnen van onze 
studenten en wens het volledige team grote successen toe. 
 

Hoogachtend, 
 

Prof. dr. Caroline Pauwels 
Rector 
Vrije Universiteit Brussel 


